
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 04.08.2019 do godz. 19:30 dnia 05.08.2019   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Gdzieniegdzie przelotne opady
deszczu, po północy zanikające. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C, w rejonach
podgórskich od 9°C do 11°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 8°C do 11°C.
Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny,
północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Od godzin południowych
miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C,
w rejonach podgórskich od 21°C do 23°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od
14°C do 17°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany
i dość silny, północno-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 05.08.2019 do godz. 19:30 dnia 06.08.2019   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na południu województwa początkowo
zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach
podgórskich od 11°C do 13°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 11°C do 13°C.
Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.
  W dzień początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu zachmurzenie
umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz suma opadu
do 15 mm, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C, w rejonach podgórskich od
23°C do 25°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 16°C do 19°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni. W rejonach podgórskich wiatr umiarkowany, porywisty,
południowy. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni
i południowo-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 04.08.2019 do godz. 19:30 dnia 05.08.2019   

Polska będzie w zasięgu słabego wyżu, którego centrum będzie przemieszczać się znad Alp
ku Bałkanom. Pod koniec dnia nad zachodnie województwa nasunie się płytka zatoka niżu
znad Hebrydów i związany z nią rozmyty front okluzji. Z zachodu napływać będzie nieco
cieplejsze powietrze polarne morskie. Wahania ciśnienia, pod koniec dnia spadek.

ważność od godz. 19:30 dnia 05.08.2019 do godz. 19:30 dnia 06.08.2019   

Na południu zaznaczy się skraj wyżu, przemieszczającego się znad Bałkanów nad Morze
Czarne. Północ kraju będzie w zasięgu niżu znad Wysp Brytyjskich. W nocy z zachodu na
północny wschód przemieści się rozmyta strefa frontu okluzji. W dzień nad zachodnią część
kraju nasunie się falujący front chłodny. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe
powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie wolno spadać.

prognozę 431741/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Iwona Lelątko, dnia 2019-08-04 12:14 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl. 
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